Cristina Altés Juárez (1 de 2)
SECRETÀRIA ACCIDENTAL
Data Signatura: 06/11/2019
HASH: 621f12d8ab1a52046ef3dc7f50d41d6a

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1237/2019

La junta de govern local

Cristina Altés Juárez, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 4 / de novembre / 2019 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 1237/2019. adjudicació del contracte d'obres d'urbanització del
poligon 2 de la UA 8-2

ANTECEDENTS
1.

Previs els tràmits administratius corresponents, en data 5 d’agost de 2019, la Junta
de Govern Local va aprovar l’expedient administratiu per a la contractació de les
obres d’urbanització del polígon 2 de la U.A. 8-2 de Roda de Berà, per procediment
obert simplificat i tramitació ordinària, amb un pressupost de licitació de 451.281,87
euros, IVA (21%) no inclòs, i va aprovar els plecs de clàusules i de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte.

2.

En data 7 d’agost de 2019 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del
contractant de l’ajuntament. El termini de presentació de les ofertes va acabar el 6 de
setembre de 2019. Durant aquest termini, van presentar ofertes els següents
licitadors:
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Pere Virgili Domínguez (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 06/11/2019
HASH: 16451f98343f094fe695613c7f5b1461

Assumpte: Adjudicació del contracte d’obres d’urbanització del polígon 2 de la U.A.
8-2 de Roda de Berà per procediment obert simplificat i tramitació ordinària.

Denominació social

NIF

Data d'entrada

Hora d'entrada

Registre d'entrada

BIGAS GRUP, S.L.

B61826392

27/08/2019

10:42:59

2019-E-RC-4806

A43795442

04/09/2019

11:24:03

2019-E-RC-4916

A43105220

05/09/2019

15:58:01

2019-E-RC-4963

ROMÀ
INFRAESTRUCTURE
S I SERVEIS, SAU

A25012386

05/09/2019

20:21:19

2019-E-RC-4964

CANALIZACIONE
S LA TORRE
SOCIEDAD
LIMITADA

B62981774

06/09/2019

08:36:29

2019-E-RC-4967

EIFFAGE
INFRAESTRUCTUR

A41441122

06/09/2019

08:47:40

2019-E-RC-4968

B55593263

06/09/2019

08:51:00

2019-E-RC-4969

COSPLAAN OBRAS Y
B63392955
SERVICIOS LAANTIT, S.L.

06/09/2019

09:33:51

2019-E-RC-4971

B25303611

06/09/2019

11:11:21

2019-E-RC-4973

B66888645

06/09/2019

11:46:50

2019-E-RC-4977

SOREA, Sociedad Regional A08146367
de Abastecimiento de
Agua,S.A.U

06/09/2019

12:59:25

2019-E-RC-4983

BOSIR S.A.

A43115971

06/09/2019

13:02:26

2019-E-RC-4984

ISEOVA SL

B64965759

06/09/2019

13:55:13

2019-E-RC-4986

Gestion Ingenieria y
Construcción de la
Costa Dorada SA
GILABERT MIRO SA

CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS MIAMI
2013 SL

ARNO
INFRAESTRUCTUR
AS, SLU
Conspai S.l.

La mesa va constatar que les ofertes formulades pels licitadors 12, BOSIR SA, i 2,
GESTIÓN DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA, podien
ser anormalment baixes, motiu pel qual van ser requerits als efectes que efectuessin
aclariment de la viabilitat econòmica de les seves respectives ofertes d’acord amb la
clàusula 14 del plec de clàusules administratives.
3.

Els licitadors requerits van presentar dins de termini la documentació per justificar la
viabilitat econòmica de les seves respectives ofertes, que va ser lliurada a l’arquitecte
municipal als efectes de la seva valoració.

4.

En data 14 d’octubre de 2019 l’arquitecte municipal ha emès informe en el que valora els
pressupostos d’obres dels licitadors i la documentació presentada pels licitadors
requerits per justificar la viabilitat econòmica de les seves ofertes. En aquest informe
proposa l’exclusió (1) dels licitadors EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU,
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AS, SAU

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIAMI 2013 SL, BOSIR SA, ISEOVA SL,
ARNO INFRAESTRUCTURAS SAU, per incompliment dels requisits establerts en el
plec de clàusules administratives en relació al pressupostos de les obres i la manca de
documentació essencial per valorar les ofertes, segons el cas i (2) del licitador
GESTIÓN DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA per no
considerar justificada la viabilitat econòmica de la oferta.
5.

En data 15 d’octubre de 2019 la mesa de contractació va acordar assumir l’informe
tècnic elaborat per l’arquitecte municipal i, en conseqüència, proposar a l’òrgan de
contractació la exclusió dels licitadors d els licitadors EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS
SAU, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIAMI 2013 SL, BOSIR SA, ISEOVA
SL, ARNO INFRAESTRUCTURAS SAU i GESTIÓN DE INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA pels motius que consten en l’informe
tècnic i que es recullen en l’acta de la sessió . D’acord amb això, la classificació de les
ofertes és la que resulta de la següent taula:
CLASSIFICACIÓ DELS
LICITADORS
LICITADOR
PUNTS
12
EXCLOS
2
EXCLOS
5
EXCLOS
82,31
81,04

11
4
6
1

EXCLOS
80,27

10
3
9
8

79,09
78,16
EXCLOS
77

Així mateix, la mesa va proposar el requeriment al licitador 5, CANALIZACIONES LA
TORRE SL, millor classificat, a fi que presentés la documentació justificativa dels
requisits generals en els termes establerts en la clàusula 15 del plec de clàusules
administratives.
6.

En data 17 d’octubre de 2019 va ser emès Decret de l’alcaldia núm. 2019-1974 que
resolt l’exclusió dels licitadors relacionats en el punt anterior per les causes
especificades per a cadascú d’ells. La resolució de l’alcaldia requereix, també, al licitador
5, CANALIZACIONES LA TORRE SL, la presentació de la documentació justificativa dels
requisits generals en els termes establerts en la clàusula 15 del plec de clàusules
administratives. La referida resolució justificava les raons d’urgència que aconsellaven la
seva amissió sense esperar a la següent Junta de govern local, prevista pel dia 30
d’octubre de 2019.

7.

Efectuat el requeriment a que es refereix el punt anterior, en data 25 d’octubre de 2019,
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13
7

90,58
EXCLOS

número de registre auxiliar electrònic 2019-E-RE-745, CANALIZACIONES LA TORRE
SL va presentar la documentació requerida i va justificar la constitució de la garantia
definitiva.
8.

En data 28 d’octubre de 2019 la mesa, en sessió interna, va valorar la documentació
presentada per CANALIZACIONES LA TORRE SL, va accedir a les dades que figuren
inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, que es van incorporar a
l’expedient, i va comprovar que aquesta empresa compleix els requisits de capacitat i
solvència requerida i es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
seguretat social.

Respecte de la pòlissa d’assegurances, la mesa observa que la pòlissa de
responsabilitat civil presentada s’adequa només parcialment al requisits i condicions
establertes en el plec de clàusules administratives. No obstant, això no obsta a
l’adjudicació atès que, d’acord amb l’apartat T del quadre de característiques del
PCA, és amb anterioritat a l’inici de les prestacions contractades que l’adjudicatari ha
de presentar el projecte de pòlissa d’assegurances per a la seva supervisió pels
tècnics municipals, de forma que, verificada la seva conformitat amb les cobertures i
capitals exigits, podrà procedir a la seva contractació en un termini de 15 dies.
9.

En data 04/11/2019 s’ha emès informe de fiscalització prèvia.

10. Les actes de la mesa de contractació han estat publicades en el perfil del
contractant.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
El decret llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en matèria de
contractació administrativa.
Les clàusules contingudes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i
pel Plec de Prescripcions Tècniques.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
La normativa sectorial corresponent.
Qualsevol altre disposició que reguli la contractació tant en àmbit estatal com
de la Comunitat Autònoma de Catalunya i que resultin aplicables a la mateixa.
Per tot l’exposat, aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Ratificar el decret de l’alcaldia número 2019-1974 quina part resolutiva es
transcriu:
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Fonaments de dret

“PRIMER.- Assumir l’acord adoptat per la mesa de contractació celebrada el dia 15 d’octubre
de 2019 i, en conseqüència, excloure els licitadors 6, 7, 12, 13, 9 i 2 pels motius que
s’especifiquen per a cada un d’ells en l’informe de l’arquitecte municipal que consta publicat
en el perfil del contractant, i que s’especifiquen a continuació:
Licitador 6, EIFFAGE INFRAESTRUCURAS SAU.
Causa d’exclusió: el pressupost de les obres presentat modifica les partides alçades, en
contravenció de l’establert en l’apartat H del quadre de característiques, que preveu
expressament que la conseqüència és l’exclusió del licitador.
Licitador 7, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIAMI 2013, SL.
Causa d’exclusió: no presenta el pressupost de les obres, document exigit amb caràcter
obligatori en els plecs de clàusules administratives. Aquesta mancança no pot ser
considerada com a una errada esmenable, pel seu caràcter substancial que impedeix valor la
oferta i la seva adequació als requeriments establerts en el plecs de clàusules que regeixen la
licitació.
Licitador 12, BOSIR, SA.
Causa d’exclusió: el pressupost de les obres presentat modifica les partides alçades, en
contravenció de l’establert en l’apartat H del quadre de característiques, que preveu
expressament que la conseqüència és l’exclusió del licitador.
Licitador 13, ISEOVA, SL.
Causa d’exclusió: el pressupost de les obres presentat modifica les partides alçades, en
contravenció de l’establert en l’apartat H del quadre de característiques, que preveu
expressament que la conseqüència és l’exclusió del licitador.
Licitador 9, ARNO INFRAESTRCTURAS, SAU
Causa d’exclusió: el pressupost de les obres presentat modifica els amidaments del projecte
d’obres, en contravenció de l’establert en l’apartat H del quadre de característiques, que
preveu expressament que la conseqüència és l’exclusió del licitador.
Licitador 2, GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA.
Causa d’exclusió: no acredita la viabilitat econòmica de la seva oferta, en els termes
establerts en l’informe tècnic que s’adjuntarà a l’acta que s’emeti de la present sessió de la
mesa.

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.
QUART.- Ratificar aquesta resolució per la propera Junta de Govern Local que se celebri”.

SEGON.- Adjudicar a CANALIZACIONES, LA TORRE, SL el contracte d’obres
d’urbanització del Polígon 2 de la U.A. 8-2 de Roda de Berà, per procediment obert
simplificat i tramitació ordinària, pels preus unitaris que resulten del pressupost d’obres
presentat per aquest licitador, quin total ascendeix a TRES-CENTS SETANTA-VUIT
MIL DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (378.012,83 €), més
SETANTA-NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS (79.382,69 €) d’IVA, d’acord amb les determinacions establertes en els
plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques, i d’acord amb
la oferta presentada per aquest licitador:
TERCER.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que
correspongui del pressupost vigent.
QUART.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i citar-lo per a la signatura del
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SEGON.- Requerir al licitador 5, CANALIZACIONES LA TORRE, SL, millor classificat, als
efectes que presenti la documentació justificativa dels requisits generals en els termes
establerts en la clàusula 15 del plec de clàusules administratives.

contracte, dins dels 15 dies hàbils següents a comptar des de la notificació de l’acord
d’adjudicació.

CINQUÈ.- Requerir al licitador perquè presenti el projecte de pòlisses d’assegurança
segons les determinacions de l’apartat T del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
SISÈ.- Publicar l’adjudicació del present contracte en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Roda de Berà.
SETÈ.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Roger Jané Campllonch,
enginyer de camins, de l’empresa ESENCAT FRACTAL S.L, contractada per prestar
aquest servei.
VUITÈ.- Publicar l’anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant.
NOVÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en LCSP.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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